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Erhverv 

Ref. SEZCE 

Den 21. marts 2017 

 

Til høringsparterne   

   

  

 

Høring om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen og 
tilsynsbekendtgørelsen  
 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i 

høring:  

 

- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 

(godkendelsesbekendtgørelsen)  

- Bekendtgørelse om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)  

 

Høringsmaterialet vil endvidere snarest blive offentliggjort på høringsportalen.dk. 

 

Det foreslås, at de ændrede regler i godkendelsesbekendtgørelsen træder i kraft 

den 1. juli 2017 og i tilsynsbekendtgørelsen den 1. august 2017. 

 

Miljøstyrelsen skal anmode berørte virksomheder, myndigheder, organisationer 

eller andre om at indsende bemærkninger til høringsudkastene.  

 
Frist for høringssvar er den 25. april 2017. 

 
Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk  
og med angivelse af journalnummer MST-1210-00160 i emnefeltet og med kopi til 
sezce@mst.dk.  
 

Baggrunden for ændringerne af bekendtgørelserne er navnlig, at der har vist sig et 

behov for præciseringer af en række bestemmelser, som har implementeret 

direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).  

 

Ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen 
 
Ny § 48  
Det tydeliggøres i en ny bestemmelse i godkendelsesbekendtgørelsens § 48, at 
myndigheden i tilfælde af hændelser og uheld, der mærkbart berører miljøet, skal 
vurdere, om virksomhedens vilkår skal ændres. Myndigheden skal stille vilkår om 
supplerende foranstaltninger, hvis myndigheden finder det nødvendigt for at 
begrænse miljøkonsekvenserne og hindre yderligere uheld.  
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Det gælder allerede i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 2, at den, der er 
ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til væsentlig 
forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening, i tilfælde af væsentlig 
forurening straks skal forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer og 
afværge den overhængende fare. 
 
Med den nye bestemmelse forpligtes myndigheden til at vurdere, om der 
endvidere skal fastsættes supplerende vilkår i miljøgodkendelsen efter hændelser 
og uheld, der mærkbart berører miljøet, så eventuelle yderligere hændelser og 
uheld hindres. Reglen indføres med baggrund i IED art. 7, litra c og med hjemmel i 
miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1. Reglen gennembryder retsbeskyttelsen for så 
vidt angår de vilkår, der er behov for at ændre. Bekendtgørelsens regler i § 46 om 
offentlighedens adgang til at udtale om myndighedens udkast til afgørelse og 
bekendtgørelsens regler i § 47 om offentlighedsproceduren finder ikke anvendelse.  

 
§ 21, stk. 2 
Det præciseres i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2, at det ikke kun er 
virksomheder, som skal udarbejde basistilstandsrapport, der skal fastsætte vilkår 
om regelmæssig vedligeholdelse for at forhindre emissioner til jord- og grundvand 
mv., men at kravet gælder for alle bilag 1 virksomheder. Reglen præciseres med 
baggrund i IED art. 14, stk. 1. Det gælder allerede i medfør af bekendtgørelsens § 
21, stk. 1, nr. 4 og 7, at der for bilag 1 og 2 virksomheder skal fastsættes vilkår om 
beskyttelse af jord og grundvand og vilkår om egenkontrol. Bestemmelsen i § 21, 
stk. 2 er således en tydeliggørelse af de gældende regler herom for bilag 1 
virksomheder.    

 
§ 24, stk. 3-5 
Godkendelsesbekendtgørelsens § 24 omformuleres i overensstemmelse med IE-
direktivets art. 14, stk. 5 og 6. Det præciseres samtidig, at når den relevante BAT-
konklusion ikke indeholder emissionsniveauer, skal den valgte bedste tilgængelige 
teknik sikre et beskyttelsesniveau svarende til den bedste tilgængelige teknik i 
relevante BAT-konklusioner eller i konklusionerne om BAT i et eksisterende BAT-
referencedokument.  
 
§ 42, stk. 2 og 3 
Det fremgår allerede af godkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 1, at 
tilsynsmyndigheden, efter at den har meddelt virksomheden, at revurderingen er 
igangsat, anmoder virksomheden om de oplysninger, som er nødvendige for, at 
tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse. Der indføres nye bestemmelser i 
godkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2 og 3, der i overensstemmelse med IE-
direktivets art. 21,stk. 2 tydeliggør, at godkendelsesmyndigheden skal anvende alle 
informationer fra sin tilsynsvirksomhed i revurderingen af virksomheden, og at 
virksomheden er forpligtet til at udlevere informationerne på myndighedens 
forlangende.  

 
§§ 17, stk. 7, 46, stk. 4, 52, stk. 5, 54, stk. 3 
Det fremgår af de gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen, at retten til at 
se en sags akter og offentliggørelse heraf begrænses af reglerne som følger af 
anden lovgivning. Det præciseres med ændringen af 
godkendelsesbekendtgørelsen, at aktindsigt og offentliggørelse begrænses af 
miljøoplysningsloven, som finder anvendelse på sager om miljøoplysninger.  
 

 
Listepunkt 5.2.a og 5.2.b 
Listepunkt 5.2 ændres, da der ikke længere som følge af udviklingen i 
affaldssammensætningen er begrundelse for at have to underpunkter for ikke-
farligt affald.  Ændringen betyder, at Miljøstyrelsen bliver myndighed for de af 5.2 
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b omfattede anlæg og således overtager kommunernes myndighedskompetence. 
Ændringen af listepunktet ændrer ikke på anlæggets eksisterende 
miljøgodkendelser, og ændringen medfører heller ikke ændringer i kravene for 
godkendelser. Verserende sager om godkendelse af listepunkt 5.2, som ligger hos 
kommunalbestyrelsen, skal i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 68, stk. 3 
færdigbehandles af kommunen, hvis ansøgningen er indsendt inden den 1. juli 
2017.   
 

Andre ændringer 

Udover ovenstående ændringer foretages følgende ændringer og præciseringer i 

godkendelsesbekendtgørelsen: 

 
- Henvisningen til § 19, stk. 1, nr. 2 slettes i godkendelsesbekendtgørelsens § 

35, stk. 1-2 og § 37, stk. 2, da samtidighed alene gælder for afgørelser efter 
miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3. 
 

- Det præciseres i bilag 3, at i de tilfælde, hvor der foreligger relevante BAT-
konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, 
jf. bilag 7, skal redegørelsen baseres på disse, og at en samlet oversigt over 
redegørelsens indhold kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af 
BAT tjeklister. 

 
- Det præciseres i § 41, stk. 1, at bilag 2 aktiviteter ligeledes skal medtages 

efter revurdering efter § 41 og ikke kun efter § 40. 

 

Ændringer i tilsynsbekendtgørelsen 
Kun de bestemmelser i miljøtilsynsbekendtgørelsen, som indeholder ændringer, 

gengives i bekendtgørelsesudkastet. Ændringer er angivet med korrektur. Den 

endelige bekendtgørelse vil blive udsendt som en ny hovedbekendtgørelse. 

 

Det bemærkes, at de foreslåede ændringer til tilsynsbekendtgørelsen ikke 

indeholder ændringer i bekendtgørelsen som følge af ny husdyrregulering. Disse 

vil blive sendt i høring senere. 

 

§ 3, stk. 1, nr. 4 

Det følger af IE-direktivet, at tilsynsmyndighedernes miljøtilsynsplaner skal 

indeholde procedurer for ikke-rutinemæssige miljøinspektioner. Dette er 

baggrunden for den foreslåede ændring i udkastets § 3, stk. 1, nr. 4.  

 

§ 11, stk. 3, § 12, stk. 5, og § 20, stk. 6 

Der er efter de gældende regler krav om, at tilsynsmyndighederne skal 

offentliggøre en række godkendelses- og tilsynsoplysninger på virksomhedsniveau 

og henvise til adgangen til aktindsigt i forbindelse med offentliggørelse af 

oplysninger fra tilsynsrapporter. Nogle af disse regler har baggrund i IE-direktivet. 

Det fremgår, at dette skal ske i overensstemmelse med de begrænsninger for 

offentliggørelse, der følger af anden lovgivning, men ”gældende lovgivning” skal på 

baggrund af IE direktivet med hensyn til regler for virksomheder og husdyrbrug 

omfattet af direktivet ændres til alene at være en henvisning til 

miljøoplysningsloven. Med henblik på at have et så enkelt regelsæt som muligt 

foreslås det samtidig, at dette skal gælde generelt i tilsynsbekendtgørelsen for alle 

virksomheder og husdyrbrug. 
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§ 14, stk. 1,nr. 8 

Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1,nr. 8, at tilsynsmyndighederne 

efter hvert tilsyn skal afgive oplysninger om dato for offentliggørelse af 

tilsynsoplysningerne. Den foreslåede ændring om, at § 14, stk. 1, nr. 8, udgår, 

skyldes, at Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at det af tekniske årsager er 

vanskeligt at kende den nøjagtige dato for, hvornår oplysninger offentliggøres. 

Miljøstyrelsen vil fortsat være i stand til at se dato for afgivelse af 

tilsynsoplysningerne.  

 

Endvidere er der foretaget enkelte ajourføringer i overgangsbestemmelsen i 

miljøtilsynsbekendtgørelsen.  

 

 

Ændringerne i bekendtgørelsesudkastene medfører ikke erhvervsøkonomiske 

konsekvenser.  

 

Bekendtgørelsesudkastene er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

liste.  

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes således til offentliggørelse af høringssvaret, herunder 

afsenders navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  

 

Vedrørende godkendelsesbekendtgørelsen:  

Sezen Zeynep Celik, sezce@mst.dk, tlf.72 54 45 24  

 

Vedrørende miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

Kristina Houlberg Balling, kriba@mst.dk, tlf.72 54 40 15 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sezen Zeynep Celik 

72 54 45 24 

sezce@mst.dk 

 

 


